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129 Św Rito proszę wspieraj mnie w tym ciężkim okresie życia. Wypraszaj mi o Pana Łaskę dobrej i
wzajemnej miłości. Twoja czcicielka
Aleksandra
130 podziekowanie do Sw Rity za zdrowie Stefanka i blaganie o utrzymanie zdrowia oraz prosba o
dobra prace i wybory zyciowe...
131 Św. Rito,
dziękuję za wszystkie łaski które wyprosilas dla mnie i moich bliskich u Boga.
Proszę o otwarte serce dla mnie, żebym potrafiła przyjąć miłość Boga. Proszę również o wszelkie
potrzebne łaski dla Łukasza, Jerzego, Andrzeja, Katarzyny oaz mojej rodziny i przyjaciół.
Justyna
132 Droga Św. Rita,
proszę Cię o uzdrowienie sytuacji z moją Mamą, ostatnimi czasy nie dzieje się dobrze, spraw by
zmieniła nastawienie do życia, pogodziła się z tym, że mam już nową rodzinę i to zaakceptowała.
Żeby przestała obwiniać wszystko i wszystkich. By jej czynności w działaniu stały się efektywne. Jak
również aby przeprowadziła się do nowego mieszkania, które od dawna na nią czeka.
N.S.K.
133 O Boga w sercu i dary Ducha Świętego dla wszystkich członków rodziny. O zgodę i wzajemny
szacunek między moim mężem a ojcem. O zdrowie dla moich dzieci. Alina
134 Sw. Rito upros laske wiary dla mojej rodziny,nawrocenia i pojednania z Bogiem
135 Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny. Przeżywamy trudny okres związany z moim mężem.
Jezu ty się tym zajmij.
Asia
136 Proszę o modlitwę w moich intencjach
Za Władysławę i Hieronima
Za Hannę i Sebastiana
Za cała rodzinę Kasperskich Konderakow ,Matuszczaków za wszystkich chorych i cierpiących.
Proszę za mnie o siły i zdrowie i potrzebne łaski w nowej pracy.
137 Droga św. Rito, patronko spraw niemożliwych!
Dziękuję za dotychczasowe łaski i przede wszystkim proszę o zdrowie dla mojej córki, wyleczenie z
przykrej choroby jelit, zmniejszenie mięśniaka, aby mogła zajść w ciążę, donosić i urodzić zdrowe
dziecko w dośc już późnym wieku.
Usilnie proszę o pomoc dla niej w znalezieniu lepszej firmy, bo mimo wykształcenia i sumiennej
pracy, wciąż dostaje najniższą pensję krajową, nie dostała stałej umowy o pracę i została pominięta
przez szefa przy awansie.
Proszę też o opiekę podczas jej i moich podróży, a zwłaszcza w grudniu, gdy przyjdzie mi spędzić
Boże Narodzenie wśród obcych ludzi.
Ponieważ mogę liczyć tylko na siebie, proszę Cię o zdrowie, znaczny przypływ pieniędzy oraz aby
udało się korzystnie sprzedać pamiątki rodzinne, książki oraz inne rzeczy i mieć gotówkę na spłacenie
długów oraz remont łazienki.

Proszę Cię święta Rito, postaw na mojej drodze życia odpowiedniego człowieka (podobnego do tego,
którego kiedyś spotkałam, ale wybrał inną), którego pokocham, a on otoczy mnie miłością, czułością i
bezpieczeństwem materialnym.
To jest chyba niemożliwe i tylko Ty, święta Rito możesz dla mnie wybłagać tę łaskę. Pomóż mi
odnaleźć radość życia, bo jestem bardzo samotna, nawet nie mam w otoczeniu nikogo, kto by mnie tak
serdecznie i bezinteresownie przytulił. Bardzo często ogarnia mnie zwątpienie w sens mojego życia,
bo czuję się nikomu niepotrzebna i odnoszę wrażenie, że wszyscy o mnie zapomnieli.
Dziękuję z całego serca, Twoja wierna czcicielka, Małgorzata
138 O dobrego męża Ali oraz o zdrowie,zgodę i potrzebne łaski Ali Joli Krzyska
139 Za zone Dorote o umiejetnosc radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiazanie naszych
problemow finansowych
140 Bogu znane intencje
141 Święta Rito
Błagam o pojednanie w rodzinie, dobrego męża dla córki, dobrą żonę dla syna, dobrą pracę dla nich,
żeby syn dostał umowę na czas nieokreślony tam gdzie pracuje.
142 Św. Rito !!
proszę za Twoim pośrednictwem miłosiernego Boga o zdrowie nienarodzonego dziecka Agaty i
Bartka, o szczęście rodzinne Oli i Michała, Magdy i Tomka, o właściwe wybory życiowe Maćka
Prowadź ich Boże swoją drogą, błagam wspomóż św. Rito !!
143 Kochana Święta Rito!
Z całego serca proszę Ciebie o pomoc! Za Twoim wstawiennictwem u Pana Boga wyproś proszę dla
mnie siłę, abym poradziła sobie z przeciwnościami losu, które w ostatnim czasie tak boleśnie mnie
pogrążyły. Daj wiarę, że jeszcze wszystko się ułoży i pozwól zapomnieć o złu, które mnie dotknęło.
Proszę o to, abym jeszcze zdążyła ułożyć sobie życie rodzinne, miała kochającego męża i dzieci. Na
razie są to dla mnie rzeczy nieosiągalne, ale może za Twoim wstawiennictwem zdarzy się kiedyś ten
cud. Święta Rito, miej także w opiece moich Rodziców i bliskich, proszę o zdrowie i spokojne życie
dla Nich.
Dziękuję,
Monika
144 Proszę o modlitwę aby ludzie którzy chcą skrzywdzić mnie i moją rodzinę zeszli i usuneli się z
mojego życia,aby w moim życiu w końcu zagościł spokoj i szczęście i abym mogła spokojnie
prowadzić swoją działalność ponieważ źli ludzie chcą mnie zniszczyć.
145 Św. Rito, dopomóż mi założyć rodzinę i prowadzić życie, które jest zgodne z wolą Bożą. Wojtek
146 z całego serca proszę o modlitwę w intencji zdrowia i siły oraz więcej spokoju dla mojej mamy i
rodziny całej
o pomoc w znalezieniu dobrej pracy, która pozwoli mi wyjsc z problemów finansowych i w remoncie
meiszkania\
- o wspaniałego dobrego ,mądrego człowieka u boku, z którym połaczy mnie silne i prawdziwe
uczucie i związek na całe życie.
-Prosze także o zdrowie dla mojej sąsiadki, która jest bardzo osłabiona i leczy złamaną rękę..i opiekę
nad nia Aniołow i Pana Boga i szczerych przyjaciół wokłóo mnie
147 Proszę o wstawiennictwo i modlitwę w następujących intencjach:
- odbudowanie rodziny, aby móc wspólnie z kimś iść przez życie,
- zdrowie dla kuzynki
- łaski dla cioci i babci

- poradzenie sobie z narastającą depresją
z pozdrowieniami
Ireneusz
148 O szczęśliwy poród i zdrowie dla mamy, córki i całej rodzinki. O dobre przeżycie Świat. O
otwarcie serc i odnalezienie w sobie dobra a w świecie- piękna
149 Św. Rito, najcudowniejsza zwracam się do Ciebie z prośbą niezmienną o pomoc w rozwiązaniu
mojej sytuacji zawodowej. Wstaw się za mną, nigdy nie zostawiłaś mnie w potrzebie. Wierzę, że
będzie dobrze i przyjmę każdy plan Boży. Św. Rito módl się za Nami
150 Bardzo dziękuje za modlitwę i dalej proszę o wsparcie w modlitwie dla mojego syna Mateusza o
siły do walki o zdrowie i o łaskę uzdrowienia.
Bóg zapłać, Magdalena
151 Proszę o modlitwę w intencji dobrej drogi zawodowej dla mnie w otoczeniu dobrych, przyjaźnie
nastawionych i pomocnych ludzi. Bardzo dziękuję- Ewa
152 Proszę o modlitwę o wypełnienie się woli Bożej jeśli chodzi o moją pracę. O zapewnienie
warunków do tego abym mogła utrzymać sama 3 dzieci. Św. Rito błagam wstawiaj się a mną i moimi
dziećmi. Jezu ufam Tobie.
Dorota
153 Proszę o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia dla mojego wujka.Sw.Rito prosze o zdrowie
fizyczne i sprawność umysłowa dla niego i mojej mamy aby cieszyli się jesienia zycia.
154 Św. Rito dziękuję za wszelkie łaski które otrzymałam dzięki Twemu wstawiennictwu, szczególnie
za pracę.
Św. Rito proszę o pracę na czas nieokreślony, proszę o łaskę Ducha Św. dla całej mojej rodziny,
proszę o dobrych mężów dla moich siostrzenic , proszę o zdrowie dla teściowej i męża
ANNA.
155 Kochana Święta Rito!
Proszę, wysłuchaj moje modlitwy zanoszone z wiarą, nadzieją, pokorą od 5 miesięcy. Proszę o powrót
kochanego Grzegorz, macierzyństwo, poprawę sytuacji finansowej, uratowanie majątku, pozytywne
zmiany, cud w moim życiu.
Twoja Czcicielka
156 Św. Rito! Dziękuję Ci za łaskę uzdrowienia mojej Babci. Proszę Cię, wybłagaj u Pana łaskę
uzdrowienia dla mnie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża dla Karoliny.
157 Święta Rito,proszę Cię wymódl mi zdrowie dla całej rodziny i dla mnie,spokój i pewność w
pracy,a także miłość,niech mnie ktoś w końcu pokocha z wzajemnością. Ześlij mi w końcu miłość.
158 Proszę Święta Rito o łaskę zdrowia dla Beaty i jej rodziny. Dziękuję za opiekę i otrzymane łaski.
Damian
159 Bardzo proszę o modlitwę w intencji pracy, abym zrealizowała plany sprzedażowe lub otrzymała
ofertę pracy. Bardzo proszę również o modlitwę w intencji podjęcia najlepszej decyzji w sprawie
kupna domu.
160 Proszę ..
Tomasz
161 Święta Rito,

proszę o pomoc w kłopotach zyciowych i utrzymanie pracy.
Alina
162 proszę o włączenie następujących intencji:
- o zdrowie i błogosławieństwo dla Rodziców, rodzeństwa i babci
- o potrzebne łaski dla tych, którzy prosili mnie o modlitwę
- o bezpieczną podróż dla mnie i grupy przyjaciół
- o dobrego męża dla Joanny Magdaleny i Justyny
163 Proszę o modlitwę za wstawiennictwem świętej Rity - o Boże Błogosławieństwo, miłość, radość,
spokój i zdrowie w mojej rodzinie. Proszę o szczególną opiekę nad moimi rodzicami i bratem oraz o
uzdrowienie relacji między nimi. Bóg wie, jak ciężka i skomplikowana jest ta sytuacja. Bardzo proszę
o wsparcie modlitewne.
164 W intencji ojców paulinów oraz w intencji najbliższej rodziny o duchowe uzdrowienie.
165 proszę o modlitwę w intencji małżeństwa Agnieszki i Sławka przechodzących bardzo trudne
chwile
166 Błagam,zeby Święta Rita wypraszala łaskę upragnionego potomstwa dla małżonków Bożeny z
Sebastianem oraz łaskę znalezienia zatrudnienia dla Dariusza zgodnie z jego kwalifikacjami i
umiejętnościami .
167 Bądz Wola Twoja
168 Serdeczne dziękuję św.Rito za okazane łaski wciąż prosząc o błogosławieństwo dla mojej
rodziny. O zdrowie dla teściowej, mamy, wszystkich bliskich - mojego męża i dzieci. proszę o
wsparcie aby Piotruś był szczęśliwym przedszkolakiem. abym i ja odnalazła sie w mojej
rzeczywistości. abym mogła być dobra mama żona i szczęśliwa kobieta.
Ewelina
169 Proszę o pomoc i dziękuję za pomoc Św. Rito w dniu powszednim, w rozwiązywaniu spraw które
są dla mnie nie do rozwiązania a które ty zawsze rozwiazujesz.
170 Św. Rito proszę o wstawiennictwo u Boga abym miała zdrowie i siły do pokonywania
trudności dnia codziennego - prosi Teresa
171 Proszę o modlitwę za uzdrowienie małżeństwa Gabrieli i Roberta
172 Proszę o modlitwę za moją mamę. Ma uszkodzone kolano, potrzeba jest pilna operacja, niestety
terminy najbliższe są za kilka miesięcy i proszę o wstawiennictwo św. Ritę aby się nią zaopiekowała i
pomogła rozwikłać tą trudną sytuację.
Dziękuję
Emilia
173 Proszę o dołączenie intencji za zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Najświętszej
dla Marty, Hanny,Lecha i ich rodziny
Z Panem Bogiem, Marta
174 Proszę o dodanie intencji do modlitw: o wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji w Polsce.
Pozdrawiam serdecznie,
Maciek
175 Proszę o modlitwę o zdanie egzaminu na prawo jazdy i znalezienie pracy.
Aneta

176 o uzdrowienie wnuczki Natalii
177 Święta Rito miej w opiece nasze dzieci i całą rodzinę.
178 Święta Rito proszę Cię o wyproszenie daru zdrowia dla Beaty
179 Droga Św.Rito Proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie oraz o zdrowie dla całej rodziny A także o
nawrócenie dla mojego męża . Agata
180 Święta Rito,
proszę Cię o modlitwę o wypełnienie się woli Bożej w moim życiu oraz o łaskę nawrócenia dlaczego
moich rodziców i brata.
181 Z całego serca proszę o WZMOCNIENIE dla Pawełka oraz o dalsze siły i wsparcie dla Rodziców
i Kuby..!
Dziękuję
AB
182 Św. Rito , serdecznie dziękuję za pomoc i w dalszym ciągu proszę o opiekę nad moim synem
Andrzejem w Jego trudnych sprawach sądowych . Szczególnie wpłyń na panią sędzinę , która robi
wrażenie , że nie rozumie tematu i przez to może skrzywdzić całą rodzinę syna . Prosi Cecylia
183 Bogu znane intencje
184 Sw Rito błagam Cie o wyzwolenie z grzechu mojego męza uwolnij go od seksualizmu,Błagam
Cie otworz jego serce i rozum na Boża Moc .Proszę Cie o nawrócenie dla mojego męza.A także o
uratowanie mojego małżenstwa
185 Święta Rito dziękuje ci za wstawiennictwo w mijającym roku ,że mi pomagasz w trudnych
chwilach mojego życia.Proszę Cię o Twoje
wstawiennictwo w nadchodzącym Roku ,aby Pan Bóg miłosierny pomógł moim synom .Proszę Cię o
łaskę zdrowia dla mnie i męża
abyśmy doczekali że nasi synowie dadzą sobie radę w życiu.Postaw na ich drodze dobrych
ludzi,pomóż im znależć towarzyszki życia
proszę cie o zdrowie dla nich.Wprowdz do naszego domu radość i nadzieje.Uproś u Matki
Przenajświętszej aby zaopiekowała się moją rodziną a Jezus Miłosierny oddalił smutek i niepokój
który często bywa w naszym domu i przyniósł nadzieje.Błaga Cię Twoja czcicielka Proszę Cię o
spokojne Swęta. EAH
186 Dziekuje za wszelkie laski jakie otrzymalam za wstawiennictwem SW RYTY ,proszac jeszcze o
wstawiennictwo za MIchalem o prace , za JANA o wypelnienie przysiegi malzenskiej ,o pokoj dla
Heleny,o zerwanie z grzechem czystosci dla Heleny ,Jana ,o spelnieni e woli Bozej dla Jasia , Jozia ,
,o cierpliwosc dla ich rodzicow,oby przekazywali wartosci I POKAZYWALI DROGE DO JEZUSA .
BOG ZAPLAC
Helena
187 Droga Święta Rito,
oręduj proszę w intencji uzdrowienia mojego Brata Pawła oraz uzdrowienia relacji w rodzinie.
Dziękuję!
Magda
188 Bardzo prosze o modlitwe o poprawe sytuacji materialnej i splacenie wszystkich dlugow a takze o
zgode w rodzinie ,aby moj syn wrocil do mnie.
M.K

189 Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie dotychczasowe łaski za pośrednictwem św Rity.
Za każdy kolejny dzień przeżyty, za to , że mamy siebie, swoja rodzinę.
Bardzo proszę o modlitwę za moich rodziców, o zdrowie dla nich , o powrót do zdrowia taty. O mniej
stresów w życiu. O to by mama nie przejmowała się tak bardzo wszystkim, by była radosna.
Bardzo proszę o to, by moja siostra Dorotka spotkała na swej drodze dobrego człowieka, który
zostanie jej mężem. Aby była szczęśliwa i radosna. Proszę aby się wyciszyła i miała więcej szacunku
dla ludzi , dla bliskich.
Proszę abyśmy żyli w zgodzie.
Dziękuję za to, że wujek się odezwał do mamy. Bardzo proszę o uzdrowienie dla jego syna z ciężkiej
choroby.
Proszę też o uratowanie naszego małżeństwa. Proszę o przemianę męża i o to, aby to co się wydarzyło
wpłynęło pozytywnie na nasze dalsze relacje.Proszę Cie św. Rito spraw , aby człowiek, który
prześladuje mojego męża w końcu się opanował i odpuścił. Proszę Cie też o znalezienie dobrej pracy
dla mojego męża i o to aby ustąpiły moje stany depresyjne.
Karolina
190 Święta Rito dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę Cię o pomoc w znalezienie pracy.
O zdrowie dla mnie i mojej rodziny. O Boże Błogosławieństwo.
191 Proszę o zdrowie dla Rodziców, Brata i Narzeczonego.
192 Prosze o zdrowie dla czlonkow mojej rodziny
Bog zaplac
Ela
193 Proszę o modlitwę w intencji mojej i Mariusza Karolina
194 Święta Rito, patronko spraw trudnych pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności, które ciążą
nam od wielu miesięcy i lat.
A.J.
195 św. Rito Proszę o modlitwę za mojego synka Mateuszka, żeby potrafił odnaleźć się w sytuacji w
jakiej się znalazł. O to, żebyśmy doszli do porozumienia z ex mężem odnośnie opieki nad nim, o to
żeby zakończyły się nasze spory dla dobra naszego syna, żeby ex mąż nie nastawiał dziecka
przeciwko mnie, żeby nie kupował go drogimi prezentami, żeby zaprzestał prób ograniczenia mi
kontaktu z synem. O to proszę św. Rito z całego serca! Proszę również, aby Ryszard w całej swojej
chorobie znalazł drogę powrotu do nas, żeby był z nami, żebyśmy stanowili dla siebie wsparcie, żeby
przestał mieć wątpliwości, proszę również o modlitwę za mnie, Ty wiesz najlepiej w jakim jestem
stanie, proszę o siłę do walki, spokój w sercu, o to żebym przestała myśleć o samobójstwie, żebym
przestała widzieć wszystko co dzieje się teraz w czarnych kolorach, żebym miała siłę się podnieść i
żyć dla syna. Z całego serca proszę Cię św. Rito ... Dorota
Serdecznie pozdrawiam,
Dorota
196 Święta Rito, dziękuję za Twoją opiekę. Proszę bądź ze mną nadal. Proszę łaskę zdrowia dla mnie,
proszę o moje zwycięstwo w wielu wiadomych Tobie trudnych dla mnie sprawach. Proszę o łaskę
spokoju, radości i miłości podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku oraz poprawę mojej
trudnej sytuacji mieszkaniowej, finansowej, osobistej. Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo u
Jezusa Chrystusa i Maryi. K.R.
197 Prosze w intencji mego syna Mateusza.
198 Poproszę o modlitwę w intencji zdrowia Kornelii.

199 Bardzo prosze o modlitwe o zdrowie dla brata Adama, mamy i dla mnie i o dary Ducha Swietego.
Jola
200 Pros ze Cie sw.Rito wypros mojemu wnukowi Karolowi wartosciowa dziewczyne
201 Poproszę o modlitwę w intencji naszej rodziny, a zwłaszcza za Maleństwo pod sercem, żeby się
zdrowo rozwijało i żebyśmy mogli je powitać na tym świecie zdrowe i wyczekane.
202 Święta Rito proszę o inną, lepszą, spokojną pracę. Proszę aby moja szefowa spłaciła pożyczkę,
którą wzięłam dla nie. Proszę także postaw na mojej drodze mężczyznę dobrego, wierzącego,
męskiego, troskliwego, który zostanie moim mężem.
dziękuję za wszystko
Dominika
203 Święta Rito proszę o zdrowie dla całej rodziny. Uproś u Boga by się spełniło moje marzenie.
Dopomóż by Daria miała wreszcie pracę . Uproś proszę bym dostała wreszcie rentę. Pomóż by Adam
przestał pić i by był dobrym ojcem i męźem. Uproś by nie brakowało nam pieniędzy na życie i opłaty.
Za wszystkie otrzymane łaski i wysłuchanie prośby bardzo dziękuję. Jezu ufam Tobie
204 Św. Rito proszę Cię o pomoc i o wysłuchanie mnie w moich intencjach:
Za Alojza o zdrowie powrót do zdrowia i uzdrowienie z choroby jaką jest STWARDNIENIE
ROZSIANE,o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o
uwolnienie i uzdrowienie jego duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny.
Za Annę o zdrowie i o zmniejszenie bólu kręgosłupa który odbiera normalne życie każdego dnia o
Dary Ducha Św., Boże Błogosławieństwo i o potrzebne łaski na każdy dzień oraz o uwolnienie i
uzdrowienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i nieprzyjaciół oraz o
spokój wewnętrzny.
Za Pawła o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. oraz o potrzebne łaski na każdy dzień
jak również o uwolnienie i uzdrowienie jego duszy , serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana,
wrogów i nieprzyjaciół jak również o szczęśliwy przebieg drogi zawodowej, osobistej i sercowej oraz
o spokój wewnętrzny a w niedalekiej przyszłości dobrą żonę.
Za Annę o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na kazdy dzień oraz
o uwolnienie jej i uzdrowienie duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół oraz o spokój wewnętrzny.
Za Sylwię o zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i o potrzebne łaski na każdy dzień jak
również o uwolnienie jej od upartości oraz od uzależnienia od telefonu komórkowego i uzdrowienie,
nawrócenie oraz uwolnienie jej duszy, serca, umysłu i ciała od złego ducha, szatana, wrogów i
nieprzyjaciół jak również o spokój wewnętrzny i pogłębienie wiary oraz przystąpienie do szczerej
spowiedzi.
205 Święta Rito, proszę uproś łaskę zdrowia dla mnie i mojej rodziny. Proszę o Twoje
wstawiennictwo w związku z naszymi obowiązkami zawodowymi i szkolnymi. Proszę o Dary Ducha
Świętego na każdy nasz dzień. Uzdrów duszę i ciało...
206 Proszę o szczęśliwe wyniki badań dla Lucyny. Proszę u uzdrowienie z ciezkiej choroby
nowotworowej. Bóg zapłać JGS
207 święta Rito proszę o łaskę zdrowia dla babci Stasi, dla cioci Marysi, Bartka i Agaty. Niech oni
wszyscy doświadczą łaski bożej.
Chciałam też prosić o opiekę nad cała moją rodziną tą bliższą i tą dalszą
Bóg zapłać
Gosia
208 Święta Rito,

Dziękując za wszystkie otrzymane łaski, proszę Ciebie, by mój chłopak jak najszybciej znalazł
odpowiednią dla siebie pracę, gdyż boryka się z jej brakiem już od kwietnia.
209 Prośba do Świętej Rity.
Święta Rito zwracam się do Ciebie ,bo tylko Ty możesz mi pomóc.
Znalazłam się w bardzo ciężkiej sytuacji i nie potrafię sobie z tym poradzić.
Dopomóż mi proszę w moich problemach finansowych i spraw aby wszystkie sprawy urzędowe
zakończyły się jak najszybciej dobrym rezultatem.Proszę pomóż mi ocalić moje mieszkanie,żebym go
nie straciła.
Proszę Cię jeszcze o zgodę w rodzinie ,zwłaszcza o dobre i spokojne zachowanie mojego byłego
męża.
Wiem jak bardzo pomagasz ludziom w różnych sytuacjach ,dlatego i ja proszę ,wstaw się również i za
mną i pomóż w moich problemach.
Grażyna
210 Święta Rito, błagam, wyjednaj dla mnie łaskę, o którą błagam codziennie w modlitwie. Nie każ
mi czekać. Już dwadzieścia lat moje serce cierpi z tego powodu. Święta Rito , jako kobieta i matka
mnie zrozumiesz. Błagam wyproś dla mnie tę łaskę, a zrobię wszystko ,aby ludzie poznali Twoje
skuteczne wstawiennictwo u tronu Bożego. Błagam Cię Św. Rito, módl się za mną, w mojej intencji.
Twoja Siostra w Chrystusie, Karina
211 Uprzejmie proszę aby moja intencja o dalszą łaskę zdrowia dla mojej córeczki
Wiktorii została włączona do próśb i podziękowań przedstawianych Panu Bogu
za wstawiennictwem św. Rity we wspólnych modlitwach.
212 Kochana Święta Rito dziękuję Ci za opiekę nade mną i cała moja rodzina. Proszę nigdy nas nie
opuszczaj. Proszę Cię pokornie o zdrowie dla mojego Taty oby jego rekonwalescencja po pobycie w
szpitalu pomogła mu wrócić do sił i dawnej witalności. Aby kolejna operacja udała się. Aby umial
panowac nad emocjami, cieszyc sie zyciem i umial zyc w zgodzie i pokoju z innymi.Proszę Cię także
o zdrowie i opiekę dla mojej Mamy. Abyśmy mogli wspólnie w zdrowiu spędzić długie lata. Aby
wszyscy w naszym domu byli zdrowi i żyli zgodnie. Proszę Cię święta Rito pomagaj mi w unikaniu
zła i podejmowaniu dobrych decyzji. Aby czas adwentu byl czasem umacnania nas w wierze. Prosze
Cie takze o dar macierznstwa. Abysmy te Święta Bożego Narodzenia spedzili wspolnie rodzinnie i z
opieka Pana Boga.
Z Panem Bogiem Milena
213 Św Rito proszę o sakramentalny związek dla mojej córki Iwony.
214 Święta Roto
Wyproście mi proszę łaskę uzdrowienia kręgosłupa.
Ania
215 Droga Święta Rito, dziękuję Ci za dobre wyniki mojej Mamy i proszę bardzo o opiekę nad nią,
aby choroba do niej nie powróciła.
Dla siebie proszę o wsparcie na co dzień w pracy i o to, abym odnalazła miejsce w życiu, miłość i
radość.
A.
216 Św. Rito wzorze łagodności wstawiaj się u Boga za moim mężem prosząc o uzdrowienie z
choroby alkoholowej. Wspieraj w utrzymaniu abstynencji oby dobry Bóg go prowadził dając wiarę i
siłę do walki ze złem.
Św. Rito wyjednał łaskę nawrócenia dla mojego męża bliskości i obecności Boga, Jezusa Chrystusa i
Maryi
Bóg zapłać za wszystko
Anna

217 O Bozych mężów dla Ewy i Ali i liczne potomstwo. O zgode w rodzinie. Dziekuje za
wstawiennictwo
218 Proszę o modlitwę w intencji macierzyństwa dla Jolanty. Barbara
219 W intencji Rafała, Joachima i Adriana o uzdrowienie oraz opiekę i błogosławieństwo Boże dla
moich rodziców i siostry. Bóg zapłać
220 Św Rito, proszę o dar potomstwa.
Donata
221 Proszę o modlitwę o umorzenie sprawy.
222 Sw. Rito. Błagam Cie pomoz mojej rodzinie.
223 Święta Rito wyproś u Boga łaskę zdrowia dla mojej mamy i męża.
Krystyna
224 Dziękuję Ci Św. Rito za pomoc i wstawiennictwo u Pana Boga Ojca w wiadomej sprawie.
Błagam Cię o wyjście z trudnej sytuacji finansowej oraz odzyskanie równowagi psychicznej mojej i
mojej rodziny. Bóg zapłać. Sylwia
225 O najukochansza siostro wnoszę do Ciebie moje prośby. Najważniejsze proszę mniej w opiece
mojego syna zbliża się półrocze...egzaminy...matura pomóż aby dał radę. Aby poprawił choć jeden
przedmiar na półrocze. Aby poradził sobie na egzaminach i zdał maturę. Dodaj mu siły i chce ci do
dalszej pracy proszę. On traci wiarę i ja też że mu się uda.
Proszę Cię również o łaskę dla mnie i mojego męża . Abyśmy mogli spokojnie żyć bez stresu .
Zaopiekuję się każdym kto potrzebuje Twojej pomocy...ulzyj w coerpieniu. Dziękuję Ci za
dotychczasową opiekę i proszę nie opuszczaj nas nadal.

